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Bifrostkyrkans Församling är en del av Equmeniakyrkan. 
Våra gudstjänster och samlingar är öppna för alla som önskar 

delta.  Ta gärna kontakt med någon av våra anställda eller 
styrelsen om du vill veta mer om vår kyrka eller verksamhet. 

 

Bifrostkyrkans Församling  
 Anställda: 
Bifrostkyrkan Pastor/Föreståndare 
Lantbruksgatan 2 Anders Svensson 
431 47 Mölndal 0761 – 88 55 08 
Tel: 031 – 27 24 21 anders.svensson@bifrostkyrkan.se 
Exp.tid: onsd 10-14 
 Ungdomsledare  

Plusgiro:  8 33 84-8 Sofia Fransson 
Bankgiro 371-51 09 0708 – 85 20 90 

Swish:  123 326 51 88 sofia.fransson@bifrostkyrkan.se 
Internationella kontot:     
119 - 41 74  Styrelsen 
 Lars-Gustaf Hauptmann 
Bifrostkyrkans Ungdom ordförande 0731-40 25 09 
Plusgiro:    62 61 50 -7 lg@hauptmann.se 
Hemsida:   
www.bifrostkyrkan.se       info@bifrostkyrkan.se 
Synpunkter på innehåll: kontakta Leif Herman Gudmundson  - 
leifhermang@gmail.com 
 

Önskar du träffa/samtala med vår pastor  
kontakta honom på telefon. 

Välkommen att höra av dig! 
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Själens helgedom 

Där brusar ingen lovsång och förkunnas inga ord, 
där strålar inga tända ljus från dukat nattvardsbord, 

men ofta vill jag kalla det en helgedom ändå 
det rummet här längst in i mej, dit bara jag kan gå. 

Där firas ingen mässa eller rit av något slag, 
det samlas inga andra där, dit kommer bara jag, 

men vägen till en särskild frid som världen inte vet 
den finner jag i tystnaden i själens ensamhet. 

Där finns det inga dogmer, inga regler eller bud, 
där saknas både årgångstext och dagens högtidsskrud, 

men Någon finns att vara hos i ordlös andakt där 
och Honom kan jag komma till precis som den jag är. 

Dit går jag för att andas i Hans närhet varje dag 
ty himmelskt syre flödar där till själens andetag, 

sin boning har Han utvalt där och aldrig står den tom, 
där möter jag min egen Gud, där är min helgedom. 

Atle Burman 
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Vår Föreståndare Anders Svensson! 
 
Gud, vart är du på väg? 

”Vart skall du, du verkar så glad!” sa hon till sin vän.  
Svaret kom: ”Till mina barn, det ska bli så roligt!” 

Du kanske känner igen glädjen, förväntan, när du skall träffa 
någon du tycker om, kanske dina barn. Det finns bara glädje i 
orden om att få träffa dem. Så tror jag Gud tänkte när han 
kom till vår jord som Jesus. ”Äntligen skall jag få träffa dem,  
så länge har jag längtat efter detta!”  
Sedan relationen mellan människa och Gud gick sönder bar Gud  
en enda längtan i sitt sökande: Att finna människorna igen och  
få en hel relation med dem. 

Advent och jul handlar om detta, att Gud söker upp sina barn och 
vill träffa dem. Inga dolda tankar eller idéer, bara god vilja och 
en stark längtan. Jesu åsneritt in i Jerusalem i Adventstexten 
berättar om detta. Enkelheten, närheten och den makt som bara 
är kärlek vill visa mänskligheten att Gud kommer nära och vill en 
ny relation. 

Lika tydligt blir det när Gud föds som ett litet barn i Betlehem 
den där natten. Enkelt och nära. Herdarna var först fram för att 
ge sin hyllning. Vise män kom senare. Kungen ville bara döda och 
förgöra. 

I hela gamla testamentet kan vi läsa om hur Gud söker sin 
mänsklighet. Förbund sluts och förbund avbryts och alltid är det 
människan som inte klarar sin del. Därför är advent och jul så 
viktigt. Det visar vem och hurudan Gud är.  
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Den gamla bilden av en härskarlysten och arg Gud bleknar bort 
och bilden av Gud som utsatt och nära syns tydligare. 

Advent och jul berättar om vart Gud är på väg: Till dig, till oss! 

Bilden av en Gud som älskar och söker sin mänsklighet, är den 
bild vi i Bifrostkyrkan vill förmedla och dela till var och en.  
Du är välkommen i advent och jul till kyrkan för att lyssna och 
delta i gudstjänsterna. Välkommen att kanske revidera din egen 
bild av Gud, kanske bli glad över att det finns en Gud som längtar 
efter sina barn, som alltid vill närhet till oss. 

Du tillönskas en välsignad Advents- och Jultid! 

Pastor Anders Svensson 
 

 

 

 

 
Vår ordförande Lars-Gustaf Hauptmann! 
 

 
Hösten går fort och i skrivande stund står vi inför första 
advent. Det är gott att få tända ljusen i vintermörkret och 
åter fira att en frälsare är född. En känd författare skrev 
att ett liv utan Gud är som en vinter utan jul. 
Vi fortsätter att tillsammans söka Guds ledning för vår 
församling och dess barn- och ungdomsarbete.  
Bönesamlingarna som varit på torsdagar i höst är ett uttryck 
för vår längtan och önskan att hitta rätt. 
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Vår Barn- och Ungdomsledare Sofia Fransson har bestämt sig 
för att sluta vid årsskiftet. Vi är glada och tacksamma för att 
hon har varit hos oss i tre terminer och vi önskar henne allt 
gott i framtiden. 
Vår föreståndare Anders Svensson har lovat stanna hos under 
2019. Det möjliggör att vi på ett bra sätt kan arbeta vidare 
med vår framtida bemanning. I styrelsen och på församlings-
möten har viljan att ta steget mot att öka antalet anställda, 
från två heltidstjänster till motsvarande tre, vuxit fram. Vi 
har gett det arbetsnamnet ”Bifrost 3.0”. 
Förutom pastor och barn- och ungdomsledare ser vi främst 
behov inom diakoni och musik som områden där det behövs  
”ett nav i hjulet”. Givetvis innebär detta ett större 
ekonomiskt åtagande men vi tror att inspirationseffekten gör 
det möjligt. 
Det står en byggnadsställning utanför kyrksalen. Det beror på 
att vi har fått en fuktskada i kyrktaket som måste åtgärdas. 
Det är gott att vi har ett Fastighetsråd som hanterar detta. 
Fortsätt att be för vår församling och kom och var med och 
dela gemenskapen. 
Jag önskar er alla en Välsignad Jul och ett Gott 2019. 
 
Hälsningar 
Lars-Gustaf Hauptmann 
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Bitar ur mitt liv! 
Per-Olofs liv ändrades totalt! 
 

Ingenjören som blev missionär och grundade en 
biståndsorganisation. 
 
Missionär i Afrika, grundare av en biståndsorganisation och 
många års arbete tillsammans med partner-organisationer för 
att hjälpa människor att skapa egna företag och försörja sig 
själva.  
Det var inte alls så som Per-Olof Edström hade planerat sitt liv. 
Men när livet ändrade riktning följde Per-Olof med. 
 
Hela artikeln finns att läsa i Barnmissionens tidning Nr 3, 
2018. Den finns på www.barnmissionen.se under fliken 
”Tidning”. Några nummer av tidningen finns också i 
kapprummet i vår kyrka – Bifrostkyrkan! 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



8 
 

 

 

December 
Lördag 8 dec  
14:00 Julmarknad med lotterier, 
servering, ljuståg, fest… 

Söndag 9 dec  
11:00 Andra söndagen i advent 
Adventsgudstjänst. Nattvard.  
Anders Svensson m fl. 

Måndag 10 dec 
14.00 Flitiga händer 
17.00 Läxhjälp o Språkcafé 

Onsdag 12 dec  
12.00 Café Gemenskap 
Julfest med sång o musik 
Gunnel och Evert Eggelind 
18:30 Veckomässa 

Söndag 16 dec  
11:00 Tredje söndagen i advent. 
Adventsgudstjänst med Julspel! 
14.00 Gudstjänst på persiska 
Miranda Shojaeian 

Måndag 17 dec 
17.00 Språkcafé 

Söndag 23 dec  
11:00 Fjärde söndagen i advent 
Adventsgudstjänst.  
Anders Svensson m fl. 

Måndag 24 dec Julafton  
23:00 Julnattsgudstjänst. 
Sång- och musik av  
Lundbergs o Lidbecks 
Anders Svensson 

Söndag 30 dec 
11:00 Julgudstjänst med julsånger.  
Anders Svensson m fl. 

 

 

 

 

 

 

 

 

2019 

Januari 
Tisdag 1 jan Nyårsdagen 
18:00 OBS!  
Bön och meditation inför ett nytt år.  
Anders Svensson. 

Söndag 6 jan - Trettondagen 
11:00 Gudstjänst.  
Anders Svensson m fl. 

Onsdag 9 jan 
12.00 Café Gemenskap 
Träffpunkt Mission 

Torsdag 10 jan  
20.00 till 22.00 Bön i kyrkan 

 

 

Mötesprogram Dec 2018 – Jan 2019 
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Söndag 13 jan  
11:00 Gudstjänst.  
Anders Svensson m fl. 

Måndag 14 jan 
17.00 Läxhjälp o Språkcafé 

Onsdag 16 jan  
12.00 Café Gemenskap 
Böckernas Bok 
Bibelstudium Anders Svensson 
18:30 Veckomässa 

Söndag 20 jan  
11:00 Gudstjänst.  
Predikan av Kyrkoherde Carl Sjögren. 

Måndag 21 jan  
14.00 Flitiga händer 
17.00 Läxhjälp, Språkcafé 
18.30 Veckomässa i böneveckan 

Onsdag 23 jan  
12.00 Café Gemenskap 
Sopplunch med musik 
Veckomässa - se måndag 21 jan. 

Torsdag 24 jan  
20.00 till 22.00 Bön i kyrkan. 

 

 

 

Söndag 27 jan 11:00 Gudstjänst  
Vasa Brass, offer till missionsarbete. 

Måndag 28 jan 
17.00 Läxhjälp o Språkcafé 

Onsdag 30 jan  
12.00 Café Gemenskap 
Föreläsning 
18:30 Veckomässa 
 

Februari 
Lördag 2 feb  
09:30 Bifrostkyrkans Församlings o 
Equmenia Bifrostkyrkans årsmöten. 
Frukost! 

Söndag 3 feb 
Årshögtid! 
11:00 Markusmässan med  
Ekenkyrkans kör. 

Måndag 4 feb 
14.00 Flitiga händer 
17.00 Läxhjälp o Språkcafé 

Onsdag 6 feb 
12.00 Café Gemenskap 
Träffpunkt Mission 
18:30 Veckomässa

 

 
 

Mötesprogram Jan 2018 – Feb 2019 

Kallelse till årsmöten för 
 

Bifrostkyrkans Församling & Equmenia Bifrostkyrkan 

Lördagen den 2 februari 2019 kl 09.30 
Vi startar med frukost! 

 

Handlingar finns att hämta i kyrkan f.o.m. 26 jan. 

Välkomna med! 
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Vår ungdomsledare Sofia Fransson 
 
“Hejsan, jag har låsningen ikväll - hur länge blir ni kvar?” frågar 
en man som kommer in i kyrkan under fredagens tonår.  
Det är en helt vanlig fredag, lik de flesta andra. Vi har käkat 
varma mackor, spelat spel och haft andakt. Det är inte ovanligt 
att det kommer förbi någon för att låsa vid den här tiden, men 
jag slås av att det faktiskt är någon som har pallrat sig ut i 
kylan för att gå och kolla till kyrkan även ikväll.  
 

Det är kanske inget märkvärdigt, på samma sätt som att det en 
vanlig vecka i Bifrostkyrkan samlas människor på språkcafé, till 
musikråd, häng innan träningen, prepp inför kyrkfika, planering  
av öppet samtal, fix i barnrummet, städning på lördagen, för-
beredelser inför pannkakskyrka, tillagning av soppa inför Café 
Gemenskap, till Flitiga händer och mycket mer.  
 

Fast jo. Nog är det lite märkvärdigt. För en utomstående kan  
det åtminstone verka lite märkligt. Varför håller de på med allt 
detta? 
Kära församling, jag jobbar nu min sista månad här i Bifrost-
kyrkan vilket känns konstigt och lite sorgligt. Att under ett  
och ett halvt år ha fått en sådan bred och djup erfarenhet av 
församlingsliv har varit utmanande och utvecklande på ett helt 
fantastiskt sätt och det har varit en så häftig skola att gå i!  
Jag är så imponerad av allt arbete som ni på olika sätt lägger  
ner, ja så pass att jag själv ibland kan undra var kraften  
kommer ifrån. 
 

I Kolosserbrevet 1:11 står det: “Hans härlighets kraft skall på 
allt sätt ge er styrka att alltid och med glädje vara uthålliga  
och tålmodiga”. 
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Av Herren får vi vår kraft, det är lite samma tänk som i 
säkerhetsinstruktioner på flygplan när man ombeds att själv  
ta på sig syrgasmasken innan man hjälper någon annan - annars 
kommer man aldrig klara av det. 
 

Jag tror det är svaret till den som undrar, vi har tagit på oss 
syrgasmasken först - sökt lära känna Herren, därför fortsätter 
människor att samlas i vår kyrka vecka efter vecka för att för-
bereda, ordna, fixa och hjälpa. Vilken häftig grej! 
 

Jag har nu valt att sluta min tjänst som ungdomsledare här i 
församlingen, men jag känner mig hoppfull i att vi fortsätter 
mötas i samma längtan - att få se fler människor lära känna 
Jesus. Och vi ses snart igen - jag kommer och hälsar på! 
 
Många kramar  

Sofia 
 

 
 
 

 

 

  
Bifrostkyrkans Ekonomi 

 

Ett sista upprop för 2018! 

Behovet är ca 30.000kr extra under 
december! 

Allt är möjligt när vi gör det 
tillsammans! 

Ungdomsgrupperna inom EBK 
startar V3 o V4 

Se hemsidan! 
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Torsdag den 17 januari kl. 18:30 satsar vi lite extra på att bjuda 
in er alla till vårens Alphakurs.  

I Alphakursen går vi igenom grunderna i den kristna tron och 
möter andra som söker svar på livsfrågorna.  

Alphakurser hålls över hela världen och i de flesta kristna 
traditioner. 

För de som deltagit har responsen varit mycket positiv. 

Första kvällen är en Prova-På-Kväll, därefter träffas vi 13 gånger 
och har avslutning den 25 april. Kvällarna inleds med en 
gemensam måltid.  

SMSa eller maila gärna din anmälan och eventuella matallergier. 
 

Anders Svensson                  Lars-Gustaf Hauptmann 

Församlingsföreståndare Ordförande 

   Tel. 0731-402509 

   Mail: lg@hauptmann.se 

 
 

 

GOD JUL & GOTT NYTT ÅR 

önskar 

Bifrostkyrkan 
 

 

INBJUDAN TILL ALLA I BIFROSTKYRKAN! 

 


